
Vedtægter	for	KLF	Netværk	[netværkets	område]	

§	1.	Netværkets	navn	
Netværket er en selvstændig forening kny2et 3l landsforeningen KLF, Kirke & Medier (here=er 
KLF). Netværkets navn er “KLF Netværk [netværkets område]”. Netværkets område: [kommuner i 
netværkets område]. Netværkets hjemsted er formandens adresse. 

§	2.	Netværkets	formål	
Netværket er forpligtet 3l at følge de 3l enhver 3d gældende vedtægter for landsforeningen KLF. 
Netværkets vedtægter må derfor ikke være i strid med KLF’s landsvedtægter. 

Arbejdet i netværket udføres under ansvar over for KLF’s landsstyrelse, og netværket er forpligtet 
på de 3l enhver 3d gældende landsvedtægter for KLF. 

§	3.	Netværkets	organisering	og	struktur	
Indmeldelse sker ved henvendelse 3l KLF’s landskontor. Alle forhold vedr. medlemskab er reguleret 
af KLF’s landsvedtægter, og landsforeningen håndterer alt vedr. medlemskab af KLF jf. 
landsvedtægterne. 

Alle medlemmer af KLF’s landsforening har demokra3sk indflydelse i det netværk, som de har 
bopælsadresse i. Ved familiemedlemskab har ægtefæller/samlevende, som bor på samme adresse 
demokra3sk indflydelse i netværket. 

§	4.	Generalforsamlingen	
Den ordinære generalforsamlingen er netværkets øverste myndighed. 

Generalforsamlingen aToldes hver år i første kvartal, og samtlige medlemmer af KLF’s 
landsforening, som er bosiddende i netværkets område har stemmeret. Et familiemedlemskab 
udløser to stemmer, men stemmeret kræver personligt fremmøde. 

Indkaldelse 3l generalforsamlingen sker med tre ugers varsel 3l samtlige som er medlemmer af 
KLF’s landsforening og som er bosiddende i området og skal indeholde en dagsorden. Indkaldelsen 
udsendes af KLF’s landskontor, og den offentliggøres på KLF’s hjemmeside senest tre uger før 
generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skri=ligt 3l 
netværksformanden senest o2e uger før generalforsamlingen. 

Dagsorden: 
- Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
- Fremlæggelse, drø=else og godkendelse af netværksbestyrelsens beretning. 
- Fremlæggelse, drø=else og godkendelse af det reviderede regnskab. 
- Indkomne forslag. 
- Drø=else af KLF’s arbejde på landsplan. 
- Drø=else af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år. 
- Valg af netværksbestyrelse samt to suppleanter. 
- Mulighed for inds3lling af personer 3l netværkets teams. 
- Inds3lle personer hvor KLF er repræsenteret i netværkets område. 
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- Valg af revisor og revisorsuppleant. 
- Dato for næste års generalforsamling. 
- Eventuelt. 

Afstemninger sker ved håndsoprækning og simpel stemmeflerhed. Skri=lig afstemning skal dog 
al3d foretages, hvis det kræves af mindst 3 procent af de fremmødte stemmebereZgede. 

Ved afstemning om vedtægtsændringer gælder dog § 13. 

Ekstraordinær generalforsamling aToldes, når netværksbestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 3 
procent af landsforeningens medlemmer bosiddende i området (dog minimum 25) forlanger det 
og indsender forslag 3l dagsordenen. Indvarslingen skal ske skri=ligt senest 4 uger e=er, at 
begæringen er fremsat, og med et varsel på mindst tre uger. Sam3dig med indvarslingen 
bekendtgøres dagsordenen. Med hensyn 3l stemmeret og stemmeafgivelse gælder de samme 
regler som ved den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen sker på samme måde som ved 
ordinær generalforsamling. 

Kopi af referat, beretning, regnskab og øvrige bilag fra generalforsamlingen sendes 3l KLF’s 
landskontor senest fire uger e=er generalforsamlingen. 

§	5.	Netværksbestyrelsen	
Netværket ledes af en netværksbestyrelse, der består af fem 3l ni medlemmer. De vælges af 
generalforsamlingen for to år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne af netværksbestyrelsen er 
dermed på valg hvert år. Ved et ulige antal medlemmer af bestyrelsen er der på lige år et lige antal 
og på ulige år et ulige antal bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Ethvert medlem af landsforeningen, som er bosiddende i området, kan ops3lle kandidater 3l valget 
på generalforsamlingen. Samme ret har netværksbestyrelsen. 

De foreslåede kandidater skal være myndige og medlemmer af KLF i netværkets område. Der skal 
foreligge 3lsagn om, at kandidater er villige 3l at indtræde i netværksbestyrelsen. 

En stemmeseddel er kun gyldig, når der er stemt på det antal, der skal vælges. Ved stemmelighed 
mellem sidst indvalgte og første suppleant trækkes der lod om pladsen i netværksbestyrelsen. 

De ikke valgte kandidater 3l netværksbestyrelsen indgår e=er stemmeflerhed som suppleanter. 
Valget gælder 3l næste ordinære generalforsamling. Udtræder et valgt 
netværksbestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i den resterende 
del af dennes periode. 

Netværksbestyrelsen kons3tuerer sig selv med formand, næsdormand, kasserer, sekretær og det 
andet medlem af repræsentantskabet. 

Netværksbestyrelsen er beslutningsdyg3g, når skri=lig indkaldelse har fundet sted, og mindst 
halvdelen af dens medlemmer er 3l stede. Et af disse skal være formand eller næsdormand. Alle 
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
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Netværksbestyrelsen kan e=er behov indkalde et landsstyrelsesmedlem eller en af foreningens 
medarbejdere 3l bestyrelsesmøderne, hvis de2e skønnes nødvendigt. Disse deltager uden 
stemmeret. 

§	6.	Økonomi	
Landsforeningen udbetaler en andel af det opkrævede kon3ngent 3l netværket 3l dækning af 
netværkets lokale arbejde. Udbetalingen sker en gang årligt primo juni 3l netværkets bankkonto 
under forudsætning af, at der hvert år pr. 1. maj er 3lsendt landskontoret en fortegnelse over 
netværksbestyrelsens sammensætning med navn, adresse, telefonoplysninger og oplysning om e-
mail. 

§	7.	Netværksbestyrelsens	opgaver	
Netværksbestyrelsen har 3l opgave at: 
- tage ini3a3v 3l og gennemføre ak3viteter, der 3ltrækker nye medlemmer 3l landsforeningen. 
- skabe ak3viteter for KLF-medlemmer i området. 
- opre2e og inspirere relevante teams i netværkets område. 
- indgå i medierelaterede ak3viteter og igangsæ2e en mediepoli3sk debat i netværkets område. 
- behandle forslag, som netværket ønsker fremsat på KLF’s generalforsamling. 
- finde og ops3lle kandidater 3l valg 3l KLF’s landsstyrelse. 
- holde kontakt 3l KLF’s repræsentanter i medieins3tu3oner i netværkets område. 

Netværkets teams er de enheder, der konkret arbejder med en lang række formålsrelevante 
opgaver i netværkets område. De forskellige typer af teams er beskrevet i netværkets 
værktøjskasse, som ligger 3lgængelig på KLF’s hjemmeside. Netværksbestyrelsen beslu2er hvilke 
teams de ønsker at opre2e i området. 

Netværksbestyrelsen holder løbende KLF’s landskontor orienteret om sammensætningen af 
netværkets teams med navne, adresser, telefonoplysninger og oplysning om e-mail på 
teammedlemmerne, og hvem der er ansvarlig for teamet (tovholder). 

Det er netværksbestyrelsens opgave at sikre, at de 3l netværket kny2ede teams fungerer og har de 
fornødne forudsætninger for at løse deres opgaver. At være medlem af netværkets teams 
forudsæ2er ikke KLF-medlemskab. Dog skal tovholderen i hvert team være medlem af KLF’s 
landsforening. 

Netværksbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udbrede kendskabet 3l KLF i området via kontakt 
3l fx skoler, biblioteker, foreninger og kirker. 

§	8.	Repræsentantskab	
Fra netværksbestyrelsen vælges ud over formanden en repræsentant og en suppleant 3l KLF’s 
repræsentantskab for to år. Valget skal finde sted inden det første repræsentantskabsmøde e=er 
KLF’s generalforsamling og meddeles 3l KLF’s landskontor. 

Repræsentantskabet og dets opgaver beskrives i KLF’s vedtægt § 7. 
 

§	9.	Delegerede	Ml	KLF’s	generalforsamling	
Hvert netværk kan sende to delegerede 3l KLF’s generalforsamling ud over de to medlemmer af 
repræsentantskabet samt en delegeret for hver påbegyndt 500 medlemmer i netværket, der har 
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indbetalt fuldt kon3ngent 3l KLF’s landskontor senest den 1. juni det år, hvor generalforsamlingen 
aToldes. 

Landsforeningen KLF’s generalforsamling beskrives i landsvedtægten § 9. 

§	10.	Regnskabet	
Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§	11.	Revision	
Til at revidere netværkets regnskab vælger generalforsamlingen en revisor. 

§	12.	Tegningsret	
Netværket tegnes og forpligtes ved underskri= af netværkets formand og kasserer i fællesskab. 

§	13.	Vedtægtsændringer	
Ændringer i netværkets vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når mindst tre 
lerdedele af de afgivne stemmer er for ændringerne. 

Netværkets vedtægter må ikke være i strid med KLF’s landsvedtægter og skal forhåndsgodkendes 
af KLF’s generalsekretær. 

Ved ændringer i netværkets vedtægter fremsendes en underskreven kopi 3l KLF’s landskontor 
senest fire uger e=er generalforsamlingen. 

§	14.	Opløsning	
Netværket kan kun opløses, når et flertal af netværksbestyrelsen foreslår det, og mindst tre 
lerdedele af de på en generalforsamling afgivne stemmer vedtager forslaget. 

E=er netværksbestyrelsens forslag tages der sam3dig bestemmelse om, hvorledes og ved hvem 
netværkets forpligtelser skal afvikles. 

Mulig formue 3lfalder landsforeningen KLF. 

Vedtaget	på	netværkets	generalforsamling	xx.	xxxx	2019.
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